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На основу члана 104. Статута Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду”, број 131/06), Сенат Универзитета, на 
седници одржаној дана 17. oктобра 2007. године, доноси

П Р А В И Л Н И К 
О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

I – OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређују се врсте признања Универзитета у 
Београду (у даљем тексту: Универзитет), као и услови и поступак за 
њихову доделу.

Члан 2.

Универзитет може, као признање, доделити почасни докторат и 
повељу.

Почасни докторат Универзитет може доделити домаћем или 
страном држављанину који је својим делима значајно унапредио 
научну мисао, односно који је нарочито заслужан за напредак науке, 
технике, технологије, културе и уметности.

Повељу Универзитет може доделити домаћем или страном 
држављанину, као и организацији, за посебан допринос развоју 
Универзитета и унапређењу његовог рада.

Члан 3.

Признања се додељују појединцу за живота.

II – ПОЧАСНИ ДОКТОРАТ

Члан 4.

Сенат Универзитета (у даљем тексту: Сенат) спроводи поступак 
за додељивање почасног доктората и доноси одлуку о додели почасног 
доктората.
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Члан 5.

Иницијативу за доделу почасног доктората може покренути 
ректор, високошколска јединица у саставу Универзитета, као и друге 
научне и културне институције, посредством одговарајућег факултета 
у саставу Универзитета.

Члан 6.

Иницијатива за доделу почасног доктората подноси се 
Сенату Универзитета и треба да садржи: одлуку ректора, односно 
наставно-научног већа факултета, односно научног већа института о 
покретању иницијативе за доделу почасног доктората и образложење 
иницијативе.

Образложење иницијативе садржи: биографске податке, 
библиографске податке, мишљење о научном, односно уметничком и 
стручном раду, оцену доприноса кандидата унапређењу научне мисли 
као и доприноса развоју високог образовања, научног, истраживачког 
и уметничког стваралаштва, односно унапређењу технологије, технике 
и културе, оцену доприноса кандидата афирмацији, ширењу угледа и 
унапређењу рада и развоја Универзитета и високошколских јединица 
у саставу Универзитета и образложење разлога због којих се предлаже 
додела почасног докотрата.

Члан 7.

Комисија за универзитетска признања (у даљем тексту: Комисија) 
разматра иницијативу и подноси Сенату образложени предлог за 
доделу почасног доктората.

Члан 8.

Комисија се састоји од седам чланова.
Шест чланова именује Сенат из реда редовних професора, 

истакнутих чланова академске заједнице.
Председник Комисије је проректор за науку.
Комисија се именује на период од три године.
Комисија има секретара кога именује ректор из реда запослених 

у Стручној служби Универзитета.
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Члан 9.

Сенат може предлог Комисије прихватити, одбити, или тражити 
допуну образложења.

Члан 10.

Лице коме је додељен почасни докторат свечано се промовише и 
додељује му се диплома почасног доктора.

Члан 11.

Диплому почасног доктора потписује ректор.
Диплома се оверава сувим жигом Универзитета.
Диплома се исписује ручно-калиографски.
Садржај и облик дипломе утврђује ректор.

Члан 12.

Универзитет води књигу промовисаних доктора наука, која се 
трајно чува.

III – ПОВЕЉЕ УНИВЕРЗИТЕТА

Члан 13.

Универзитет може доделити следеће повеље:
– Велику повељу Универзитета и
– Повељу Универзитета.

Члан 14.

Повеље Универзитета могу се доделити:
– наставнику, сараднику, студенту или другом запосленом на 

Универзитету, који је својим научним, стручним или другим резултатом 
значајно увећао углед Универзитета у земљи и иностранству;

– појединцу или организацији који су својим радним или 
материјалним доприносом битно унапредили рад Универзитета и 
допринели његовом развоју;
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– појединцу или организацији који су својим изузетним 
залагањем допринели унапређивању сарадње Универзитета са другим 
одговарајућим институцијама у замљи и иностранству;

– појединцу и организацији поводом значајних јубилеја, за 
лични или заједнички допринос унапређивању рада Универзитета и 
његовом развоју.

Члан 15.

Иницијативу за доделу повеље Универзитета може покренути 
ректор и високошколска јединица у саставу Универзитета.

Уз иницијативу из става 1. овог члана прилаже се детаљно 
образложење.

Иницијатива се подноси Савету Универзитета ( у даљем тексту: 
Савет).

Члан 16.

Комисија из члана 7. овог правилника разматра поднету 
иницијативу и подноси Савету образложени предлог за доделу 
одговарајуће повеље Универзитета.

Члан 17.

Савет разматра предлог Комисије из члана 16. овог правилника.
Савет може предлог Комисије прихватити, одбити или тражити 

допуну образложења.
Уколико прихвати предлог Комисије, Савет доноси одлуку о 

додели повеље Универзитета.
Члан 18.
Повељу Универзитета уручује ректор на свечаном скупу.

IV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Поступци за доделу почасног доктората започети пре ступања на 
снагу овог правилника окончаће се у складу са одредбама Правилника о 
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почасном докторату Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета 
у Београду’’, број 119/04).

Члан 20.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о почасном докторату Универзитета у Београду (“Гласник 
Универзитета у Београду’’, број 119/04), Правилник о додели плакета 
Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’, број 
115/02 и 119/04) и Одлука о образовању Комисије за универзитетска 
признања (“Гласник Универзитета у Београду’’, број 119/04).

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у “Гласнику Универзитета у Београду”.

(Датум: 21. 10. 2007. године; Број: 150-20/XII-2)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.


